FULL INFORMATIU PER A TOTES LES FAMÍLIES
(Començament del Curs Escolar 2020-2021 )
Benvolgudes famílies,
En primer lloc una cordial salutació de tots els Professors i de la
Direcció abans de començar el nou Curs 2020-2021.
En segon lloc, us fem avinent una sèrie d’informacions que cal tenir
presents en començar el proper curs.

OBERTURA DE CURS
Les classes del Curs 2020-2021 s’iniciaran

el dilluns 14 de

setembre a les 9 del matí per a tots els nivells del Col·legi tret de la
Llar d’Infants - P1 i P2 - que començaran el dimarts 1 de setembre.
Us indiquem en la següent graella la informació relativa a les reunions
prèvies a l’inici de curs per tal d’informar-vos del Pla d’Actuació per al
curs 2020-2021 així com del Projecte Pedagògic corresponent als
cursos que es citen.
REUNIONS PARES
Prèvies a l’inici del curs escolar
CURSOS
DIA
HORA
LLOC
EDIFICI
P1
27 agost
Classe 2n A
P2
27 agost
Classe 2n B
19.30h
COL·LEGI GRAN
P3
3 setembre
Sala d’Estudi
P4
7 setembre
Sala d’Estudi
P5
9 setembre
Sala d’Estudi
1r PRIMÀRIA
10 setembre
Sala d’Estudi
Considerem convenient que els alumnes no hi siguin presents i que només assisteixi
UN MEMBRE de cada família.

Al setembre, abans de l’inici dels curs escolar, hi haurà una
reunió informativa online, i per cursos, per a totes les famílies
del col·legi- des de 2n de Primària fins a 2n de Batxillerat.

L’objectiu és informar del nostre Pla d’Actuació per al curs 20202021. Una vegada iniciat el curs, es farà la reunió de pares amb
el tutor o tutora dels vostres fills amb la finalitat d’explicar el
Projecte Educatiu que correspongui tal i com fem cada any.

BATA UNIFORME
Serà obligatòria per a tots els alumnes d'Ed. Infantil i de 1r a 4rt d'Ed.
Primària. Es pot comprar a qualsevol botiga de roba de Sant Sadurní.

EQUIP DE GIMNÀSTICA
Serà obligatori per a tots els alumnes del col·legi a partir de P-3.
Consta de XANDALL, SAMARRETA i PANTALÓ CURT, que estarà a
la venda en el propi centre durant tot el curs i que també es podrà
adquirir a la botiga online en el període de l’1 de juliol al 7 de
setembre de 2020.

VENDA DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR CURS 2020-2021
Per a tots

els nivells (ED.INFANTIL- ED. PRIMÀRIA-ESO-

BATXILLERAT). Botiga ONLINE a www.stjosep.com

CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER AL CURS 2020-2021
PER A L’ESTUDI, al nivell de Batxillerat, la convocatòria encara no
s’ha publicat. Haureu d’accedir al següent enllaç i seguir les
instruccions pertinents. La presentació és telemàtica.
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-alciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/paraestudiar/bachillerato.html

ITINERARIS DELS AUTOCARS
A primers de setembre rebreu per correu electrònic el full actualitzat
dels itineraris.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
A mitjans de juliol rebreu per correu electrònic la informació de les
Activitats Extraescolars proposades per al proper curs.

Agraïm de nou la confiança que ens transmeteu i restem a la
vostra disposició per a qualsevol aclariment.
Molt bon estiu!!!

LA DIRECCIÓ

